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 ديباجة الملتقى
بب عوامل أو من دولة ألخرى بسالدولة،يضطر العديد من األشخاص للتنقل من مكان آلخر داخل 

وب وارتفاع منسلك التصحر تغير المناخ والتدهور البيئي التدريجي بما في ذ :بيئية مختلفة من بينها
كان قسريا أم طوعيا سيصبح والشك في أن التنقل سواء . الفيضاناتو الزالزل، البحر، والكوارث الطبيعية ك

حيث تنبأ عالم البيئة نورمان مايرز أنه  ئي وتغير المناخ لعدة عقود قادمة؛أحد أبرز عواقب التدهور البي
ب اضطراب نظم الرياح الموسمية مليون نسمة إلى النزوح بسب 202سيضطر نحو  0202بحلول عام 

مقابل فإن وبال .مطار وموجات الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والفياضانات الساحليةظمة سقوط األوأن
ة على البيئة، كما أن التنافس بين النازحين والمجتمعات على جهود المحافظ تنقالت النازحين ستؤّثر

 .بينهمالنزاعات نشوب  ن يؤدي إلى أالمضيفة حول الموارد البيئية الشحيحة يمكن 



نه لم ينل االهتمام الكافي من طرف الباحثين،  إال أهميته ازحين البيئيين رغم أإن موضوع الن
 ساسي فيه غيراألليس من السهل  دراسة موضوع  يكون المصطلح نه  ب في ذلك إلى أوربما بعود السب

عن النزوح، الهجرة أو التنقل ألسباب تمس البيئة، مصطلحات عديدة للتعبير  محدد بدقة، حيث تستعمل
المتنقلون مثل النازحون البيئيون، الالجئون البيئيون، مهاجرو البيئة، الالجئون المناخيون، األشخاص 

غير  شخاصهؤالء األ :وهي أننفسها  الفكرة إلى ترجمة تسعى اهجميعو  ية؛ث الطبيعفي سياق الكوار 
 .بيئتهم ألسباب مرتبطة بتدهورومناطقهم وبلدانهم مضطرين لترك منازلهم  ،فينالمعرّ 

  ، وحقوق اإلنسان،والبيئة يمية المتعلقة بالالجئينورغم تعدد النصوص القانونية الدولية واإلقل
يجب تحليل هذه النصوص والنظر في  ، ومع ذلكئي بصراحة فيهاتناول مسألة النازح البي إال أنه لم يتم

ال توجد حتى اليوم أي اتفاقية تعالج بشكل مباشر نه خاصة وأ .زحين البيئيينانية تطبيقها على الناإمك
إلى وضع اتفاقية رغم العديد من الدعوات من خالل المؤتمرات الدولية و النزوح البيئي في القانون الدولي، 

شاملة لحماية جميع النازحين البيئيين سواء تجاوزوا حدود دولهم أم ال، إال أن الواقع الدولي يتعارض مع 
في وجه الالجئين  نحو غلق الحدودالتوجه العام  لدى الدول  هذه الفكرة الطموحة جدا، إذ أنه بالنظر إلى

ن ع تساؤلاليثير مما  لحماية النازحين البيئيين، ،جديدةتتحمس لاللتزام باتفاقية  ، فإنها لنالتقليديين
 في إطار القانون الدولي؟ي في غياب مركز قانوني معترف به مدى فعلية الحماية الدولية للنازح البيئ

 محاور الملتقى
  جدلية العالقة بين البيئة والنزوح :المحور األول

 للنزوحاب دافعة سبأتغير المناخ كآثار التدهور الييئي و -
 (...النزاع على الموارد البيئيةاالجهاد البيئي، )اآلثار السلبية للنزوح على البيئة -
 االعتبارات البيئية المرتبطة بإزالة مخيمات الالجئين والنازحين-

 لنازح البيئيمفهوم ا: المحور الثاني
  التعريف بالنازح البيئي -
 (البيئي عديم الجنسية، المهاجر، الالجئ، النازح المناخي) عن المفاهيم ذات الصلة تمييز النازح البيئي-
 (مدته، حسب حسب طبيعة النزوح ،حسب الوجهة) نتصنيف النازحين البيئيي -

 الحماية المتاحة للنازح البيئي في إطار القانون الدولي صور: الثالثالمحور 
 في إطار القانون الدولي لالجئين  -
 نسانيوالقانون الدولي اإل  نسانلحقوق اإل في إطار القانون الدولي  -

 القانون الدولي للبيئة في إطار -
 للنازح البيئي آفاق تكريس مركز قانوني: رابعالمحور ال

 (مشروع جامعة ليموج)0228تفاقية الدولية حول النازح البيئي لعام مشروع اال  تحليل -
 دون تكريس مركز قانوني دولي للنازح البيئي العوائق القانونية والعملية التي تحول -
 الحلول المقترحة لضمان حماية دولية فعلية للنازح البيئي -

 الملتقى أهداف
زالة اإللتباس  - اإلحاطة بمفهوم قانوني جديد رغم أنه يتعلق بظاهرة قديمة، وهو مفهوم النازح البيئي، وا 

 .ساسية في مسار التكفل بظاهرة النزوح البيئيمفاهيم المشابهة له كمرحلة أولى أبينه وبين ال
 .اإلطالع على مختلف أشكال الحماية القانونية الدولية التي تستفيد منها فئة النازحين البيئيين - 
دراسة مختلف العوائق التي تحول دون تكريس مركز قانوني خاص بالنازح البيئي، واقتراح أرضيات  -

 .لحماية قانونية فعلية لهذه الفئة

 شروط المشاركة
قد سبق المشاركة به   يكونأن الو  .م فيه الشروط العلمية األكاديميةأن يتسم البحث باألصالة وتحتر  -

 في ملتقى آخر أو نشر في مجلة أو مستال من أطروحة أو مذكرة؛
 أن يتعلق البحث بأحد محاور الملتقى؛-
 بالنسبة اللغة العربية  21 حجم  Simplified Arabicتكتب المداخالت بخط  -
 ؛بالنسبة للغة األجنبية 20حجم  Times New Romanو 
  .صفحة 02صفحات و 22 بين تتراوح األبحاث -
 .يرفق البحث بملخصين باللغتين العربية واالنجليزية -

 تواريخ مهمة
 .0202مارس 0 يومآخر أجل إلرسال الملخصات -
 .0202مارس  0 الرد على االبحاث المقبولة يوم-
 .0202أفريل  1يوم  آخر أجل إلرسال المداخلة كاملة -
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